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കയയയ്യൊപപ

  എഡളലറഫറളയല ലബഫർഡപ

 ചദഫപ എഡളറർ 

പപ്രിയ  വള

  സബപ എഡളലറഴപ
 

ഫയ്യൊതപ്രിമ എസപ
അമമീന   എൻ 

ആരര്യൻ 
ജഹയ്യൊന വയ്യൊഹപ്രിദപ 
ധനര്യ എഎം ആർ 

അലമീന നയ്യൊസർ 
നസമീബപ 

അലമീഷയ്യൊ ഫയ്യൊതപ്രിമ 
ഐശശ്വരര്യ കുറുപപ 
ആദപ്രിതര്യ ദപ്രിലമീപപ 

നപ്രിരഞ്ജന എഎം എസപ
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കയയയ്യൊപപ

 ആശകസ

   വപ്രിദര്യയ്യൊഭര്യയ്യൊസ  രകഗതപ വളവര

   വളനളമയക വളനര ലവഗതളല

 മരലനറളനകഫണളരളകരകയഫണപ .

 സഫലങതളക വപ്രിദര്യയയയ്യൊടുള

 പരതരതലമരറയരനടആഭളമരഖപയക

  ഗരണപരമഫയരക സരപഗയ്യൊത്മകമയ്യൊയഎം 
   പപരലയഫജനനപടരതരനതരനതളനഫയള ലളറളലഹകറപസപ

    എനകരടളകളരനടഐടള കസടഫയപമ

   ഹഹനടകപ പദപധതളയളലസനട ലകരളതളനല

  നപഫതര വളദപയഫലയങളളല

 നടപളലഫകളനകഫണളരളകരകയഫണപ .

                     ഇതളനന ഭഫഗമഫയള പളളകല ഗവ ഹയർ നസകണറള സസളളനല

  ലളറളലഹകറപസപ

  യസണളറപ തയയ്യൊറയ്യൊക്കുന   ഡളജളറല മഫഗസളനപ എലയ്യൊവപ്രിധ  ആശകസകളരക ലനരരനര.

                                                                                    റജദന ബദഗക

                                                                                    യഹഡപമപ്രിസപട്രസപ
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കയയയ്യൊപപ

   ഇനളനന അമ

  ദദപ ടദചർ

കുഞപ്രിളഎം ചുണപ്രിൽ പപ്രിച്ച വയപ ക്കു-

മയ്യൊദര്യമയ്യൊയപ അമ്മയയന രണക്ഷരഎം 

എന്തു മധുരമയ്യൊണമീ രണക്ഷര-

ചപ്രിന്തു തയനയ്യൊർമയപ

എന്തു ശകപ്രിയയ്യൊണതപ്രിനപ 

യപയ്യൊറുക്കുവയ്യൊൻ കഴപ്രിയയമതപ

യതറപ്രിയനയ്യൊടുമമീ രണക്ഷരതപ്രിനപ 

സുകൃതമമ്മ ജനഎം സ ശ്വപ്നതുലര്യഎം .

    എനപ്രിട്ടുയമയന്തേ ഇങ്ങയന 

യയയ്യൊരമ്മ ജനയമനപ്രിയക്കേകപ്രി 

കയ്യൊലതപ്രിനക്ഷരയതറ്റുയപയ്യൊൽ

ഇനപ്രിയന്റെ 'അമ്മ ഞയ്യൊൻ .

അകതയ്യൊരപ്രിൽ നപ്രിറയഎം യസ്നേഹ -

യതയനയങ്ങയ്യൊ ഒലപ്രിച്ചുയപയ്യൊയപ്രി 

യനഞപ്രിടഎം നപ്രിറയഎം നന തൻ 

പൂക്കേയളയങ്ങയ്യൊ യകയ്യൊഴപ്രിഞ്ഞു യപയ്യൊയപ്രി 

യപറ്റു യനയ്യൊവറപ്രിഞപ്രിട്ടുഎം പപ്രിഞ്ചു 

പപതലപ്രിൻ പയ്യൊണനപ്രിൽ 
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കയയയ്യൊപപ

ആർതപ്രി പൂയണയ്യൊരമ്മ ഞയ്യൊൻ .

പപ്രിഞ്ചു നയ്യൊവപ്രിലപ്രിറപ്രിക്കേയ്യൊൻ 

യനഞപ്രിൽ കയ്യൊളകൂടയമന്തുഎം

കയ്യൊളപ്രി ബയ്യൊധപ്രിച്ച കയ്യൊലതപ്രിയന്റെ 

കലപ്രി പൂയണയ്യൊരമ്മ  ഞയ്യൊൻ!

തയനയ്യൊളമയ്യൊയ പുത്രയന 

തച്ചു യകയ്യൊനപ്രിടയ്യൊ പയ്യൊണനപ്രിൽ 

നൃതമയ്യൊടുഎം ഇനപ്രിയന്റെ 'അമ്മ ഞയ്യൊൻ 

കടപ്രിഞയ്യൊണഴപ്രിഞപ അപഥ 

സഞയ്യൊരഎം യചയഎം മനമതപ്രിൽ

കയ്യൊമുക ഹൃദയങ്ങളയ്യൊയപ്രിരഎം 

സൽക്കേരപ്രിക്കേയപടുഎം ; അവപ്രിയട 

കനര്യയയ്യൊഎം കുഞ്ഞു മക്കേളപ്രിവളുയട 

മടപ്രിക്കുതപ്രിനപ വപ്രിലയപ്രിടുഎം 

ഇനപ്രിയന്റെ 'അമ്മ ഞയ്യൊൻ .

       

    ഇടമപ്രില മനസപ്രിൽ ,ചപ്രിന്തേയപ്രിൽ ,

സശ്വപ്നതപ്രിൽ ,കുഞപ്രിയനയ്യൊ തൻ 

പുരുഷയനയ്യൊ തയ്യൊതയനയ്യൊ മയ്യൊതയ്യൊവപ്രിയനയ്യൊ !

ഇടമപ്രില വപ്രിയവകതപ്രിനഎം നയ്യൊടര്യ -

ക്കേയ്യൊരപ്രിയയ്യൊഎം ഇനപ്രിയന്റെ 'അമ്മ ഞയ്യൊൻ !
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കയയയ്യൊപപ

 സസഹഹദബനതളന കഥ

പപ്രിയ വപ്രി  9B
സയ്യൊമൂഹര്യജമീവപ്രിയയ്യൊയ മനഷര്യരുയട ആവശര്യമയ്യൊണപ ചങ്ങയ്യൊതഎംസയ്യൊമൂഹര്യജമീവപ്രിയയ്യൊയ മനഷര്യരുയട ആവശര്യമയ്യൊണപ ചങ്ങയ്യൊതഎം..ഏകനയ്യൊയപ്രി ജമീവപ്രിക്കേയ്യൊൻഏകനയ്യൊയപ്രി ജമീവപ്രിക്കേയ്യൊൻ

മനഷര്യനപ  കഴപ്രിയപ്രിലമനഷര്യനപ  കഴപ്രിയപ്രില..അതപ്രിനയ്യൊൽ  ഓയരയ്യൊരുതരുഎം  തങ്ങള്ക്കേപ  ഇഷ്ടയപടവരുമയ്യൊയപ്രിഅതപ്രിനയ്യൊൽ  ഓയരയ്യൊരുതരുഎം  തങ്ങള്ക്കേപ  ഇഷ്ടയപടവരുമയ്യൊയപ്രി

കൂട്ടുകൂടുകയയ്യൊണപകൂട്ടുകൂടുകയയ്യൊണപ..ജമീവപ്രിതമയ്യൊകുന  പൂവപ്രിയൻറ  സുഗന്ധമയ്യൊണപ  സസൗഹൃദഎംജമീവപ്രിതമയ്യൊകുന  പൂവപ്രിയൻറ  സുഗന്ധമയ്യൊണപ  സസൗഹൃദഎം..സസൗഹൃദഎംസസൗഹൃദഎം

നമ്മളപ്രിൽ സയന്തേയ്യൊഷഎം പകരുനനമ്മളപ്രിൽ സയന്തേയ്യൊഷഎം പകരുന..ഒരുപയ്യൊടപ  കൂട്ടുകയ്യൊരുമയ്യൊയപ്രി  കൂട്ടുകൂടയ്യൊൻ കഴപ്രിയനതപഒരുപയ്യൊടപ  കൂട്ടുകയ്യൊരുമയ്യൊയപ്രി  കൂട്ടുകൂടയ്യൊൻ കഴപ്രിയനതപ

വപ്രിദര്യയ്യൊലയതപ്രിൽ വച്ചയ്യൊണപവപ്രിദര്യയ്യൊലയതപ്രിൽ വച്ചയ്യൊണപ..കുടപ്രികള്ക്കേപ ഒയരയബ ഞപ്രിൽ         കുടപ്രികള്ക്കേപ ഒയരയബ ഞപ്രിൽ         
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കയയയ്യൊപപ

  ഇരളകഫന ഉതഫഹക കസടരക.     കളളകഫനരക ചളരളകഫനരക അവർ ഒരരമളചരലചരരക

    ലസഹളകഫനരക ലസഹളകനപടഫനരമരള കഴളവപ മനരഷപയനളല

ജനസളദമഫണപ. സമലതഫ,     പണലമഫ അലപല ലസഹമഫണപ മനരഷപയനപ

    ലവണനതനപ ലടഫളലസഫയപ ഒരര കഥയളല പറഞളടരണപ.   സസഹഹദക മരനലപ

  ചളല കഫരപയങള ശപരദളകണക.   സസഹഹദഭഫവക പരലർതരഫന

ശപരമളകണക.      പലഷഎലപലഫവലരഫടരക അടരതപ ചങഫതക കസടഫന

കഴളയളലപല.      ഒലരആവശപയവരക തഫലപരപയവരക ഉളവനര മഫതപരമഫണപ നമള

 കസടരകഫരഫയള സപവദകരളലകണതപ.''    സകസഫരളകഫന ഒരരപഫടര ലപർ

     ലവണനമനളലപല ഒരരപഫടര സകസഫരളകരന ഒരഫള മഫതപരമഫയഫലരക

മതള''.     ഒരഫളകപ ഒതളരള ലപർ കസടരകഫരഫയള കഫണളലപല.  അലപനലങളലരക

   അതപരയരക കസടരകഫരരനടആവശപയനമഫനരക ഇലപല.  എനഫലരക

      വളശപവഫസങളരക രഹസപയങളരക പങപ വയപകഫന പറരന കസടരകഫരരക

ലവണക.       കസടരകഫനര നഷനപടരനതപ നമരനട ശരദരതളനല ഒരര അവയവക

 നഷനപടരനതപ ലപഫനലയഫണപ.   ആവശപയതളനരപകരളകരന ഒരഫളഫവണക

 യഥഫർതസരഹഹതപ.
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കയയയ്യൊപപ

ചപ്രിത്ര രചന 

  നളരഞന എക എസപ
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കയയയ്യൊപപ

ഒരു മഴത്തുളപ്രിതന് ചളറകളലലറള

  ഫഫർസഫന ഹഫസല 8 B
അനന്തേമയ്യൊയനമീലയ്യൊകയ്യൊശതപ്രിന തയ്യൊയഴ  പകൃതപ്രി  യപയ്യൊഴപ്രിക്കുന 

യവനൽമഴ...യവനൽക്കേയ്യൊലതപ

ചുട്ടുയപയ്യൊള്ളുന ഭുമപ്രിയയ തയലയ്യൊടപ്രി ഒരുകുളപ്രിർമഴ...

മനസപ്രിൽ  മഞ്ഞുകണങ്ങൽ പതപ്രിഞ ഒരുകുളപ്രിർമ.

പുറതപ മഴ ഇരച്ചുയപയകയയ്യൊണപ.കണയ്യൊടപ്രി

വയ്യൊതപ്രിലപ്രിലൂയട മഴയയ യനയ്യൊക്കേപ്രി നപ്രിന അയയ്യൊളുയട

മനസപ വർഷങ്ങള്ക്കേപ പപ്രിനപ്രിയലക്കേപഒരുമയ്യൊത്രയപ്രിൽ

അറപ്രിയയ്യൊയത ഒലപ്രിച്ചുയപയ്യൊയപ്രി                                                                          

ഹരപ്രിതഭഠഗപ്രി  തുളുമപ്രി നപ്രിൽക്കുനവയയലലകളുഠ മഴപക്ഷപ്രികളുയട പയ്യൊട്ടുഠ 

അരുവപ്രികളുയട കളകള

നയ്യൊദവഎം പക്ഷപ്രികളുയട ചപ്രിറകടപ്രി ശബ്ദവഎം വൃക്ഷലതയ്യൊദപ്രികള് പന്തേയലയ്യൊരപ്രിക്കേപ്രിയ 

കരപ്രിങ്കൽ വപ്രിഗ്രമുള     

കയ്യൊവഎം തയന്റെ ഓർമകളപ്രിൽ മയ്യൊയയ്യൊയത നപ്രിൽക്കുന. 

കൂട്ടുക്കേയ്യൊരുയമയ്യൊത്തുള കളപ്രികളുഎം വപ്രികൃതപ്രികളുഎം ഒയക്കേ നടക്കുനതപ വപ്രിശയ്യൊലനയ്യൊയ 

അമലമുറതയ്യൊണപ. ഇനയത കപ്രിക്കേറപ്രിനഎം ഫുടപയബയ്യൊളപ്രിനഎം പകരഎം 

അനണയ്യൊയപ്രിരുനതപ കുഴപ്രിപന്തുഎം കുടപ്രിയഎംയകയ്യൊലഎം ഒയക്കേ ആയപ്രിരുന. 

യക്ഷത്രതപ്രിയല നമീരയ്യൊടയ്യൊയ്യൊണപ ബഹുരസഎം. ഓണതപ്രിനപ പൂവപ്രിളപ്രിപയ്യൊട്ടുകളുഎം 

പയ്യൊടപ്രിയവലപ്രിയഎം  വയലരപ്രികപ്രിലഎം പൂക്കേള് യശഖരപ്രിക്കേയ്യൊനള ഒയ്യൊടവഎം 

മയ്യൊവപ്രിൻയക്കേയ്യൊമപ്രിയല ഊഞയ്യൊലയ്യൊടവഎം ഇതപ്രിയനയ്യൊയക്കേ ഉപപ്രിരപ്രി ഒയ്യൊണസദര്യയയട 

രുചപ്രിയഎം ആർക്കേയ്യൊണപ മറക്കേയ്യൊനയ്യൊകുക. ആ നല ബയ്യൊലലൃകയ്യൊലഎം 

ഇനപ്രിയയയ്യൊരപ്രിക്കേലഎം മടങ്ങപ്രി വരപ്രില. 
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     कक तत

            ददीपत पतललिकलि

गलिले तक पतनदी मम डड ब  

ततैरकर आतत कक तत एक 

दतऍ  दलेखले बतऐऐं  दलेखले
आगले और पदीछले भदी दलेखले
  पर  कहदी न दलेखत 
अपनले मतललिक कको /

 मन कत परवतह आआसड बनकर 
बहतले नदीचले ककी ओर 
चढ़कर बतैठत चककत कक तत 
एक मकतन कले  ऊपर ; दलेखत 
जहतआ बतैठले लिकोक अनलेक /
सबकले  आआखखों मम हह
कनस्सऐंगतत ककी परछतई 
जको हतै डर कत  /
यतचनत एक शब्द-हदीन
जको हतै जतन बचतनले कत /
प्रत्यतशत ककी एक  झलिक
जको हले आनलेवतलिले कलि कत /
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धदीरले-धदीरले गकज़रले  
भदीगदी-कतआपदी कदन -रतत/

कफिर भदी न दलेखत वको 
अपनले मतललिक कको 
ककोनले -ककोनलेमम 
लजनककी तलितश कले ललिए 
हततशत कक तत पदीछले मकड़त
आवतरत  कक तत पदीछले मकड़त /
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 വളവരസഫലങതളകവളദപയ (Information 
Technology)                      

ഫഫതളമ.എസപ.
            

                                  ലകരളതളലഅതളലവഗക വളർനരനകഫണളരളകരന

  വപയവസഫയലമഖലയഫണപ വളവരസഫലങതളകവളദപയ.      ലകരള ലസറപഐ ടള മളഷന

 സഫപളതമഫയതപ 1991-ലഫണപ. മരഖപയമനപരളയഫണപ

  ഇതളനന നചയർമഫന.

അകയ.

2002-     മലപരറക ജളലപലയളലആരകഭളച ഇ-

സഫകരതഫപദതള.2005-   ലഏഴപ ജളലപലകളളലലകര

 കസടള വപയഫപളചര.

2008-     ലഎലപലഫ ജളലപലകളളലലകരക എതള.

ഫപരണപസപ

ബളലപലരകള,ഫദസരകള,      നളകരതളകള മരതലഫയവ അടയപകഫനരള

ഏകജഫലകസകവളധഫനക.2002-    ലതളരരവനനപരരക ജളലപലയളലആരകഭളചര.  ഇലപഫള

   എലപലഫ ജളലപലകളളലരക പപരവർതളകരനര.

ഇ-ജളലപലകള
  

   സകസഫനനത ആദപയ ഇ-   ജളലപലകള പഫലകഫടരക കണരരരമഫണപ.   ലകരള സർകഫരളനന

ഇ-   ഗലവണനസപ പദതളകര കദഴളലഫണളതപ.

ഇനർനനറപ

      വപയതപയസലശഷളയരള കരടളകളകപ അകയലകനപരങള വഴള പരളശദലനക നലപകരന

പദതള.
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  നയസപ ലകരള

   ലകഫലളജപ വളദപയഫർതളകളകപ ലസഫഫപസളല,    നടകളകലസളല പരളശദലനക

  നലപകരനതളനപ 2008-ല

 ആരകഭളച പദതള.     യസതപ എകപപലലഫയബളലളറള സളലസപ എനതഫണളതളനന പസർണരസപക.

    ലകരള ലസറപ ഇനഫപരഫസപരകപചർ ലളമളറഡപ.
 

  തലദശസപവയകഭരണസഫപനങളളല ഇ-      ഗലവണനസപ നടപഫകരനതളനര ലവണള

  ആരകഭളച സഫപനക.

1999    ജരണളല നളലവളല വനര.

നടലകഫപഫർകപ,  തളരരവനനപരരക.
 

        ഇനപയയളനല ഏറവരക വലരതരക ഏറവരക പഴകക നചനതരമഫയഐ ടള പഫർകപ.1990-  ല
 പപരവർതനക തരടങള. നക.    പള നമപയഫരഫയളരരനരആദപയ നചയർമഫന.

ഇനലഫഫപഫർകപ, നകഫചള.

2014-   ല പപരവർതനക തരടങള.     എറണഫകരളക ജളലപലയളനല കഫകനഫടഫണപസളതള

നചയപയരനര.
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പഞ്ചസസാര എന്ന വപ്രില്ലന് 

  നസദല ടദചർ

പഞസയ്യൊര യവളുത വപ്രിഷഎം എന യപരപ്രിലയ്യൊണപ

യപയ്യൊതുയവ അറപ്രിയയപടുനതപ .ഗയ്യൊന്ധപ്രിജപ്രി ഇതപ്രിയന

യവളുത വപ്രിഷഎം എനയ്യൊയപ്രിരുന വപ്രിളപ്രിച്ചപ്രിരുനതപ

.കരപ്രിമപ്രിൽനപ്രിനഎം  ജജ്യൂയസടുതപ അതപ്രിയല കളറുഎം

വപ്രിറയ്യൊമപ്രിനകളുഎം മപ്രിനറലകളുഎം കയ്യൊൽസര്യവഎം

യഫയ്യൊസപഫറസുഎം മയ്യൊറപ്രി ബമീചപ യചയപതപ യവളുപപ നപ്രിറമയ്യൊക്കേപ്രി 23 തരഎം യചമപ്രിക്കേൽ 

യചർതപ പൂർണ രയ്യൊസപദയ്യൊരപഥമയ്യൊക്കേപ്രിയ കപ്രിസ്റ്റൽ ആണപ യവളുതവപ്രിഷഎം 

എനറപ്രിയയപടുന പഞസയ്യൊര .

      

  ഇതപ പപ്രിസർയവറമീവപ  ആയഎം ഉപയയയ്യൊഗപ്രിക്കേയ്യൊഎം .പഞസയ്യൊര 100 % ഷുഗർ ആണപ. 

ഇതപ ആമയ്യൊശയതപ്രിൽ എതപ്രിയയ്യൊൽ ദഹനഎം എളുപതപ്രിൽ നടക്കുകയപ്രില .കരപ്രിമപ 

ജജ്യൂസപ്രിൽ നപ്രിനഎം നമീക്കേഎം യചയ്ത വസപതുക്കേളയ്യൊയ കയ്യൊൽസ ര്യഎം ,യഫയ്യൊസപഫറസപ

,മപ്രിനറലകള് തുടങ്ങപ്രിയവയയട സയ്യൊനപ്രിതര്യതപ്രിൽ മയ്യൊത്രയമ ദഹനഎം നടക്കുകയള.

ഇവ പലപ്രിൽ നപ്രിനഎം എലപ്രിൽ നപ്രിനഎം ഞരമ്പുകളപ്രിൽ നപ്രിനഎം ശരമീരഎം വലപ്രിയച്ചടുതപ ഇവ പലപ്രിൽ നപ്രിനഎം എലപ്രിൽ നപ്രിനഎം ഞരമ്പുകളപ്രിൽ നപ്രിനഎം ശരമീരഎം വലപ്രിയച്ചടുതപ 

ദഹപ്രിപപ്രിക്കുന   ദഹപ്രിപപ്രിക്കുന   ..പഞസയ്യൊര നനയ്യൊയപ്രി ഉപയയയ്യൊഗപ്രിക്കുന ഒരയ്യൊളുയട പല പ  പഞസയ്യൊര നനയ്യൊയപ്രി ഉപയയയ്യൊഗപ്രിക്കുന ഒരയ്യൊളുയട പല പ  ,,എലപഎലപ, , 

ഞരമ്പുകള് എനപ്രിവ യപയടനപ ക്ഷയപ്രിക്കുന ഞരമ്പുകള് എനപ്രിവ യപയടനപ ക്ഷയപ്രിക്കുന ..പഞസയ്യൊരയപ്രിൽ നയ്യൊരപ്രിയന്റെ അഎംശഎം പഞസയ്യൊരയപ്രിൽ നയ്യൊരപ്രിയന്റെ അഎംശഎം 

ഒട്ടുഎം ഇലയ്യൊതതപ്രിനയ്യൊൽ ദഹനയശഷഎം ഇവ കുടലകളപ്രിലഎം ഒട്ടുഎം ഇലയ്യൊതതപ്രിനയ്യൊൽ ദഹനയശഷഎം ഇവ കുടലകളപ്രിലഎം 

പശ്നമുണയ്യൊക്കുനപശ്നമുണയ്യൊക്കുന. .. .ഇതപ്രിയനലയ്യൊഎംപുറയമ പഞസയ്യൊരയപ്രിൽ യചർക്കുന ഇതപ്രിയനലയ്യൊഎംപുറയമ പഞസയ്യൊരയപ്രിൽ യചർക്കുന 

23 23 ഓളഎം രയ്യൊസവസപതുക്കേളുയട അഎംശങ്ങള് കപ്രിഡപനപ്രിക്കേപയപയ്യൊലഎം ഓളഎം രയ്യൊസവസപതുക്കേളുയട അഎംശങ്ങള് കപ്രിഡപനപ്രിക്കേപയപയ്യൊലഎം 

പുറഎംതളയ്യൊൻ കഴപ്രിയപ്രില പുറഎംതളയ്യൊൻ കഴപ്രിയപ്രില . . അങ്ങയന ഈ വപ്രിഷയങ്ങയള അങ്ങയന ഈ വപ്രിഷയങ്ങയള 
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പുറഎംതളയ്യൊൻയവണപ്രി കരളുഎം തശ്വക്കുഎം ശ്രമഎം നടത്തുഎം പുറഎംതളയ്യൊൻയവണപ്രി കരളുഎം തശ്വക്കുഎം ശ്രമഎം നടത്തുഎം ..

അതപ്രിനപ സയ്യൊധപ്രിക്കുനപ്രിയലങ്കപ്രിൽ ഇവ കരളപ്രിൽ അടപ്രിഞ്ഞു കൂടുഎം അതപ്രിനപ സയ്യൊധപ്രിക്കുനപ്രിയലങ്കപ്രിൽ ഇവ കരളപ്രിൽ അടപ്രിഞ്ഞു കൂടുഎം ..

അവസയ്യൊനഎം ദുഷപ്രിച്ച പപ്രിതനമീരപ്രിലൂയട ഈ മയ്യൊലപ്രിനര്യങ്ങയളഅവസയ്യൊനഎം ദുഷപ്രിച്ച പപ്രിതനമീരപ്രിലൂയട ഈ മയ്യൊലപ്രിനര്യങ്ങയള

  കരള് പുറഎംതള്ളുഎം കരള് പുറഎംതള്ളുഎം ..

ഈ പുറഎംതളലയ്യൊണപ ഈ പുറഎംതളലയ്യൊണപ 

മഞപപ്രിതമയ്യൊയപ്രി മയ്യൊറുനതപ മഞപപ്രിതമയ്യൊയപ്രി മയ്യൊറുനതപ ..ഇതപ്രിന പധയ്യൊന കയ്യൊരണഎംഇതപ്രിന പധയ്യൊന കയ്യൊരണഎം

  നമ്മുയട ശരമീരതപ്രിൽ അടപ്രിഞ്ഞു കൂടുന രയ്യൊസവസപതുക്കേളയ്യൊണപ നമ്മുയട ശരമീരതപ്രിൽ അടപ്രിഞ്ഞു കൂടുന രയ്യൊസവസപതുക്കേളയ്യൊണപ ..

ഇങ്ങയന ഒയടയറ മയ്യൊരകമയ്യൊയ പശ്നങ്ങള് പഞസയ്യൊര ഉണയ്യൊക്കുന ഇങ്ങയന ഒയടയറ മയ്യൊരകമയ്യൊയ പശ്നങ്ങള് പഞസയ്യൊര ഉണയ്യൊക്കുന ..

ഇതപ്രിന പകരഎം ശർക്കേരയയയ്യൊ കരുപടപ്രിയയയ്യൊ ഉപയയയ്യൊഗപ്രിച്ച ഈ യവളുത ഇതപ്രിന പകരഎം ശർക്കേരയയയ്യൊ കരുപടപ്രിയയയ്യൊ ഉപയയയ്യൊഗപ്രിച്ച ഈ യവളുത 

വപ്രിഷതപ്രിൽനപ്രിനപ  രക്ഷ യനടയ്യൊഎം വപ്രിഷതപ്രിൽനപ്രിനപ  രക്ഷ യനടയ്യൊഎം ..
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കയയയ്യൊപപ

പറയഫലമഫ?.

   ഫഫതളമ എസപ 9B

1) ഇയപയ്യൊഴയത റപ്രിസർവപ ബയ്യൊങ്കപ ഗവർണർ?

2) ഇന്തേര്യയയട ആദര്യകയ്യൊലയദശമീയമര്യഗഎം?

3) കണപ്രികയ്യൊസപ്രിദയ്യൊന്തേഎം ആവപ്രിഷപകരപ്രിച്ചതയ്യൊരപ?

4) ഝയ്യൊൻസപ്രിറയ്യൊണപ്രിയയട യഥയ്യൊർത്ഥയപയരന്തേപ ?

5) ആധുനപ്രികഇന്തേര്യയയട  പപ്രിതയ്യൊവയ്യൊരപ?

6) ബുദയന്റെ യഥയ്യൊർത്ഥയപയരന്തേപ?

7) ഏറവഎം കൂടുതൽ പഴവർഗങ്ങളുലയ്യൊദപ്രിപപ്രിക്കുന ഇന്തേര്യൻ സഎംസയ്യൊനഎം?

8) 'ഇന്തേര്യയയട  രതഎം' എനറപ്രിയയപടുന  സഎംസയ്യൊനഎം?

9) "ആശയഗഎംഭമീരൻ"  എനറപ്രിയയപടുന മലയയ്യൊളകവപ്രി?

10) യകരളതപ്രിയന്റെ ആസയ്യൊനകവപ്രി?

11) പണപ്രിതനയ്യൊയ കവപ്രി?

12) "യകരളവയ്യൊലപമമീകപ്രി'  എന അപരനയ്യൊമതപ്രിലറപ്രിയയപട കവപ്രി?

13) 'സഹര്യയന്റെ  മകൻ'  എന കവപ്രിത രചപ്രിച്ചതയ്യൊരപ?

14) 'എയന തപ്രിരയന ഞയ്യൊൻ' ആരുയട കൃതപ്രി കൃതപ്രി  ?

15) കുമയ്യൊരനയ്യൊശയ്യൊയന്റെ  ജൻമനയ്യൊടപ ?
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കയയയ്യൊപപ

പകപ്രിമനുഷഷ്യന് 

  ഷളബളന 9 A
         ഇന്തേര്യയയട പക്ഷപ്രിമനഷര്യൻ

 എനറളയനപടരന ലഡഫ.   സഫലളക അലള 1896 

 നവകബർ 12   നപ മരകഹബയളല ജനളചര. 

  വളനര നചറരപതളലല മഫതഫപളതഫകള

നഷനപടര.   ഒരളകല തനനഅമഫവന

  സമഫനളച ലതഫകരനകഫണപ നവടളനവചര

   വദഴളയ കരരരവളയരനട കഴരതളനല മഞ

 അടയഫളകശ്രദപ്രിക്കേയ്യൊനപ്രിടയയ്യൊയ     സഫലളക അമഫവലനഫടപ കരരരവളനയപറള അയനര്യയ്യൊഷപ്രിച്ചു. 

       അലദഹക സഫലളമളനന മരകഹബയളനല നഫചരറല ഹളസറള നസഫഹസറളയളനല

ശയ്യൊസ്ത്രജ്ഞനയ്യൊരുയട   അടരതര നകഫണരലപഫയള .     അവർ കരരരവളനയ കരറളച വളശദമഫയള

 പറഞരനകഫടരതര .      കസടഫനതഅവളനട സഫപ നചയപതപസസകളകരന പകളകനള

  കഫടളനകഫടരകരകയരക നചയപതര .     ഈസകഭവമഫണപ സഫലളമളല പകളകനളകരറളചര തയ്യൊലരര്യഎം

 ലതഫനഫനളടയഫകളയതപ .

    പളനദടപ അലദഹക ബരപമയപ്രിയലക്കേപ  ലപഫയള .    ബർമയളനല വനങളരക അവളടനത പകൃതപ്രി 
     മലനഫഹഫരളതയരക പകളകനളകരറളചര പഠളകഫനസഫലളക അലളകപ

അവസരയമയ്യൊരുക്കേപ്രി.ഇന്തേര്യയപ്രിൽ    മടങളനയതളയ ലശഷക മരകഹബയളനല മജ്യൂസപ്രിയതപ്രിൽ 
 ഹഗഡഫയള .     അനരവനര നളലനളനളരരന പകള നളരദകണ ശയ്യൊസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളപ്രിൽനപ്രിനപ 

വര്യസര്യസമയ്യൊയപ്രി ചപ്രിത്രങ്ങയളയ്യൊടുകൂടപ്രിയ  പരസകങള പസപ്രിദമീകരപ്രിച്ചു .1985   ല പരറതളറങളയ

   ഒരര കരരരവളയരനട പതനക (A fall of Sparrow)    ആണപഅലദഹതളനനആതകഥ .

     

       സഫലളക അലളയരനട ജനദളനമഫണപ ലദശദയ പകള ദളനമഫയള ആചരളകരനതപ .1996   ല

    അലദഹതളനനസരണഫർതക തപഫലസഫമപ പരറതളറകള .  മറയസർ ,ചഫലകരടള

,      പറമളകരളക തരടങളയസലങളളല പഠനക നടതള .1987  ജസൺ 20   നപ അനരളചര .
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കയയയ്യൊപപ

  ഡളജളറല നപയളനളങപ

  നളരഞന എക എസപ
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കയയയ്യൊപപ
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കയയയ്യൊപപ

      Friendship with my mother

Ansana A P      7 B

 

There is a home I love to hear

I love to speak it s worth

It sounds like music to my ear.

The sweetest name on the earth

There is a love which she gave me

which is word was unable to give me

A love no one can take away

when I was in sorrow

You gave me hope 

Helped me to strive on with a smile.Helped me to strive on with a smile.
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കയയയ്യൊപപ

 ഇനപ

  സളത ഹരളദഫസപ

പപ ര                       ളയനയ്യൊളുകളപ്രിയലയ്യൊരുമപ്രിച്ച നയ്യൊമപ്രിനപ 
യചളപ്രിവയ്യൊരപ്രി ;പരസ്പരയമറപ്രിഞ്ഞു കളപ്രിക്കുന 

 വലനതനരമളടനതനരക ലചരളതളരളഞപ

   പകലപഫകഫന തടകനമഫരരകള കളളകരനര

അയയന്റെ   ലപരളല നതരരവളലളറങരനര

  ശരണക വളളളകള മുദയ്യൊഗമീതങ്ങളയ്യൊക്കുന 
    വർഗദയ വളഷപരകഊതള നളറച

 ബലസണരകളളനപ പഫറളകളളകരനര

കപ്രിസപതുയദവയന്റെ  മണവഫടളനയ ക്രൂശപ്രിച്ച 
    ഹവദളകനപ വദണരക ഓശഫന പഫടരനര

  മസടരപടമണളയളചര നപണളനന

    മനസളലരക ലവലള നകടദടരനര മതക

    നപണളനന പളനനയരക കളളലകഫപഫയള കരരതള

   മതളചര രസളകരനളതര ചളലർ

  തണലഫയള തദലരണ പളതഹകരങള

  കഫമലമഫഹതളന നദരഫളളയഫകരനര

സശ്വർഗഎം  ചമയപകരക ഭയ്യൊന്തേൻ   വളഷപരകയളലഭയക ലതടള

  കസമഫരലമഫഹങള ചഫരമഫയടളയരനര

   ഭരണ ചകപരക തളരളകരക ;ചയ്യൊണകര്യതനപ്രിമയ്യൊയരയ്യൊരുക്കുന 
 പഫവനഫടക ചരടളലഫടരനര....

പബുദയരന  നടളകരമദ ലഭഫഷരഫക-  നഫമളനപ

ചരപ്രിത്രതയ്യൊളുകളപ്രിലപ്രിടഎം  ലനടരവഫനഫയപ

ചരപ്രിത്രയതതയന  വളനചഫടളചദടരനര

   മദമഫതരപയ ലമഫഹങളകറള

  മഫനവർ നമരനകഫരരമളകഫനഫയള

 വദണരനമഫരര പളയകയ്യൊലഎം വലരണലമഫ?
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കയയയ്യൊപപ

 കഷക !  വദണരനമഫരര പളയകയ്യൊലഎം  വലരണലമഫ
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കയയയ്യൊപപ

സസഹഹദക

  നസദബപ 9 A

സസൗഹൃദതപ്രിൽ മധുരഎം നണയയ്യൊതതയ്യൊയപ

ആരുണപ പയ്യൊരപ്രിൽ

മനഎം മസൗനമയ്യൊയപ്രി മനപ്രിക്കുന ഒരു 

മയ്യൊയ പസൗ൪ണമപ്രിയയ്യൊണമീ സസൗഹൃദഎം

ഇ   ഷ്ടയ്യൊനപ്രിഷ്ടങ്ങളയ്യൊൽ യകയ്യൊ൪യതയ്യൊരു

മയ്യൊലയയ്യൊയപ്രി സസൗഹൃദഎം യശയ്യൊഭയയ്യൊ൪ജപ്രിച്ചു

മയ്യൊയയ്യൊയത മറയയ്യൊയത മനതയ്യൊരപ്രിയല  നഎം

ഏഴുതപ്രിരപ്രിയപ്രിട വപ്രിളക്കേയ്യൊയപ്രി ജശ്വലപ്രിപ....

ഒളപ്രിയറ യശയ്യൊഭയയ്യൊയപ്രി മനതയ്യൊരപ്രിൽ

വപ്രിരപ്രിയയനയ്യൊരു ആ൪ദ തളരപ്രിത

നറുപുഷ്പമയ്യൊയമയ്യൊരു സസൗഹൃദഎം

എനയമക്കേയ്യൊലവഎം വയ്യൊഴപതയപടുഎം

എ൯ സസൗഹൃദതപ്രി൯ മഹതശ്വഎം

പയ്യൊയയഭദയമയനര്യ മയ്യൊയലയ്യൊകരപ്രിൽ

യതളപ്രിയയനയ്യൊരയ്യൊ ദപ്രിവര്യയ്യൊനഭൂതപ്രിയയ൯

                                  സസൗഹൃദഎംസസൗഹൃദഎം..

അച്ചുവപ്രിയൻറ ഒയ്യൊണഎം
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കയയയ്യൊപപ

   ഓണക

  തദർത ശപരദ 6 B

      ഓണ അവധപ്രിയയ്യൊയപ്രി ഓണ അവധപ്രിയയ്യൊയപ്രി . . അമ്മുവഎം അച്ചുവഎം വലപ്രിയസയന്തേയ്യൊഷതപ്രിലയ്യൊണപ അമ്മുവഎം അച്ചുവഎം വലപ്രിയസയന്തേയ്യൊഷതപ്രിലയ്യൊണപ . . 

അമ്മുവപ്രിൻയറ  സയന്തേയ്യൊഷതപ്രിനകയ്യൊരണഎം  അവളുയട മയ്യൊമൻ അമ്മുവപ്രിൻയറ  സയന്തേയ്യൊഷതപ്രിനകയ്യൊരണഎം  അവളുയട മയ്യൊമൻ 

പുതുതയ്യൊയപ്രിയകയ്യൊണ്ടുവരുന യമയ്യൊപബൽയഫയ്യൊണയ്യൊണപപുതുതയ്യൊയപ്രിയകയ്യൊണ്ടുവരുന യമയ്യൊപബൽയഫയ്യൊണയ്യൊണപ. . 

യഫയ്യൊണുകയളയ്യൊടുഎം ലയ്യൊപപയടയ്യൊപ്പുകയളയ്യൊടുമയ്യൊണപ  അവളുയടതയ്യൊലരര്യഎം യഫയ്യൊണുകയളയ്യൊടുഎം ലയ്യൊപപയടയ്യൊപ്പുകയളയ്യൊടുമയ്യൊണപ  അവളുയടതയ്യൊലരര്യഎം 

അച്ചുവപ്രിയന്റെ സയന്തേയ്യൊഷഎം അതല അച്ചുവപ്രിയന്റെ സയന്തേയ്യൊഷഎം അതല . . ഓണക്കേളപ്രികള്  കളപ്രിക്കുനതുഎം ഓണക്കേളപ്രികള്  കളപ്രിക്കുനതുഎം , , 

അതമപ്രിടുനതുഎം മറ്റുഎം മയ്യൊണപ  അനരയ്യൊവപ്രിയല  മുതശപ്രി വന അതമപ്രിടുനതുഎം മറ്റുഎം മയ്യൊണപ  അനരയ്യൊവപ്രിയല  മുതശപ്രി വന . . 

അവനവളയരഅവനവളയര

സയന്തേയ്യൊഷമയ്യൊയപ്രി സയന്തേയ്യൊഷമയ്യൊയപ്രി . . മയ്യൊമൻമയ്യൊമൻ

വനയപയ്യൊഴയ്യൊണപ  അമ്മുവപ്രിനപവനയപയ്യൊഴയ്യൊണപ  അമ്മുവപ്രിനപ

സയന്തേയ്യൊഷമയ്യൊയതപ സയന്തേയ്യൊഷമയ്യൊയതപ . . 

അച്ചുഅമ്മുവപ്രിയനയ്യൊടുയചയ്യൊദപ്രിച്ചു  അച്ചുഅമ്മുവപ്രിയനയ്യൊടുയചയ്യൊദപ്രിച്ചു  

'' '' യചച്ചപ്രി എയനയ്യൊടപഎംയചച്ചപ്രി എയനയ്യൊടപഎം

കളപ്രിക്കേയ്യൊൻവരുയമയ്യൊകളപ്രിക്കേയ്യൊൻവരുയമയ്യൊ''? ''? 

നമീഒനയപയ്യൊയയ ഞയ്യൊൻ പുതപ്രിയ യഫയ്യൊണപ്രിൽ വയ്യൊടപസയ്യൊപപ എടുക്കേയ്യൊൻ നമീഒനയപയ്യൊയയ ഞയ്യൊൻ പുതപ്രിയ യഫയ്യൊണപ്രിൽ വയ്യൊടപസയ്യൊപപ എടുക്കേയ്യൊൻ 

യപയ്യൊകുവയ്യൊ യപയ്യൊകുവയ്യൊ ''''അമ്മു പറഞ്ഞു അമ്മു പറഞ്ഞു ..ഡയ്യൊഡപ്രിയയയ്യൊടുഎം മമ്മപ്രിയയയ്യൊടുഎം പറയയ്യൊൻ ഡയ്യൊഡപ്രിയയയ്യൊടുഎം മമ്മപ്രിയയയ്യൊടുഎം പറയയ്യൊൻ 

പറപ്രില പറപ്രില ..ഡയ്യൊഡപ്രി ബപ്രിസപ്രിനസപ തപ്രിരക്കേപ്രിലയ്യൊണപ ഡയ്യൊഡപ്രി ബപ്രിസപ്രിനസപ തപ്രിരക്കേപ്രിലയ്യൊണപ ..മമ്മപ്രി ഒനകപ്രിൽ മമ്മപ്രി ഒനകപ്രിൽ 

ഓഫമീസപ്രിൽ ആയപ്രിരപ്രിക്കുഎം അലങ്കപ്രിൽ യഫസപബുകപ യനയ്യൊക്കേപ്രിയപ്രിരപ്രിക്കുഎംഓഫമീസപ്രിൽ ആയപ്രിരപ്രിക്കുഎം അലങ്കപ്രിൽ യഫസപബുകപ യനയ്യൊക്കേപ്രിയപ്രിരപ്രിക്കുഎം

..മമ്മപ്രി പറയഎം നമീ യപയ്യൊയപ്രിരുന പഠപ്രിക്കേയ്യൊൻ മമ്മപ്രി പറയഎം നമീ യപയ്യൊയപ്രിരുന പഠപ്രിക്കേയ്യൊൻ ..ഇക്കേയ്യൊരര്യഎം അച്ചു ഇക്കേയ്യൊരര്യഎം അച്ചു 

മുതശപ്രിയയയ്യൊടപ പറഞ്ഞു ഒരു യനടുവമീർപപ്രിന യശഷഎം മുതശപ്രി പറഞ്ഞു മുതശപ്രിയയയ്യൊടപ പറഞ്ഞു ഒരു യനടുവമീർപപ്രിന യശഷഎം മുതശപ്രി പറഞ്ഞു 

ഇനയത കുടപ്രികള്ക്കേപ ഓണഎംഇനയത കുടപ്രികള്ക്കേപ ഓണഎം
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എനയ്യൊൽ അവധപ്രികയ്യൊലഎം മയ്യൊത്രമയ്യൊണപ   എനയ്യൊൽ അവധപ്രികയ്യൊലഎം മയ്യൊത്രമയ്യൊണപ   ..എയന്റെയയയ്യൊയക്കേ എയന്റെയയയ്യൊയക്കേ 

കുടപ്രിക്കേയ്യൊലത്തു എന്തേപ രസമയ്യൊയപ്രിരുന ഓണക്കേയ്യൊലഎം കുടപ്രിക്കേയ്യൊലത്തു എന്തേപ രസമയ്യൊയപ്രിരുന ഓണക്കേയ്യൊലഎം ! ! പുതപ്രിയ പുതപ്രിയ 

വസ്ത്രങ്ങളുഎം യകയ്യൊതപ്രിയൂറുഎം മണമുള ഓണ വസ്ത്രങ്ങളുഎം യകയ്യൊതപ്രിയൂറുഎം മണമുള ഓണ 

പലഹയ്യൊരഎംകളുഎംഓണസദര്യയഎം  ഊഞയ്യൊലയ്യൊടവഎം അതപക്കേളവഎം പലഹയ്യൊരഎംകളുഎംഓണസദര്യയഎം  ഊഞയ്യൊലയ്യൊടവഎം അതപക്കേളവഎം 

പൂക്കേള് യശകരപ്രിക്കേലഎം എലയ്യൊഎം കൂടപ്രി ഒരു യമളഎം തയന ആയപ്രിരുനപൂക്കേള് യശകരപ്രിക്കേലഎം എലയ്യൊഎം കൂടപ്രി ഒരു യമളഎം തയന ആയപ്രിരുന

..അക്കേയ്യൊലയമയ്യൊയക്കേ യപയ്യൊയപ്രിയല അക്കേയ്യൊലയമയ്യൊയക്കേ യപയ്യൊയപ്രിയല ......ങ്ങ ങ്ങ !!നപ്രിയന്റെ അച്ഛയനയ്യൊടപ ഈ നപ്രിയന്റെ അച്ഛയനയ്യൊടപ ഈ 

മൂവയ്യൊണൻ മയ്യൊവപ്രിൽ ഒരു യചറപ്രിയ ഊഞയ്യൊലപ്രിട്ടുതരയ്യൊൻ ഞയ്യൊൻ പറയയ്യൊഎം മൂവയ്യൊണൻ മയ്യൊവപ്രിൽ ഒരു യചറപ്രിയ ഊഞയ്യൊലപ്രിട്ടുതരയ്യൊൻ ഞയ്യൊൻ പറയയ്യൊഎം ..

മുതശപ്രി പതുയക്കേ എഴുയനറപ അകയതക്കേപ യപയ്യൊയപ്രി മുതശപ്രി പതുയക്കേ എഴുയനറപ അകയതക്കേപ യപയ്യൊയപ്രി .  .  അച്ചു പപ്രിറയക അച്ചു പപ്രിറയക 

യചനയചന. . മുതശപ്രി കപ്രിടക്കുകയയ്യൊണപ മുതശപ്രി കപ്രിടക്കുകയയ്യൊണപ . . അവൻ മുവയ്യൊണൻമയ്യൊവപ്രിൽ അവൻ മുവയ്യൊണൻമയ്യൊവപ്രിൽ 

ഊഞയ്യൊൽ ഇടയ്യൊനള യകയ്യൊമപ യനയ്യൊക്കേപ്രി മുറത്തുനപ്രിലപകുകയയ്യൊണപ ഊഞയ്യൊൽ ഇടയ്യൊനള യകയ്യൊമപ യനയ്യൊക്കേപ്രി മുറത്തുനപ്രിലപകുകയയ്യൊണപ . . 

മയ്യൊയവലപ്രിതബുരയ്യൊയന പയ്യൊതയ്യൊളതപ്രിയലക്കേപ ചവപ്രിടപ്രിതയ്യൊഴപതപ്രിയമയ്യൊയവലപ്രിതബുരയ്യൊയന പയ്യൊതയ്യൊളതപ്രിയലക്കേപ ചവപ്രിടപ്രിതയ്യൊഴപതപ്രിയ

,,യപയ്യൊക്കേമപ്രിലയ്യൊത ആ ബയ്യൊഹ്മണ സനര്യയ്യൊസപ്രിയയട യപരപ എത്ര യപയ്യൊക്കേമപ്രിലയ്യൊത ആ ബയ്യൊഹ്മണ സനര്യയ്യൊസപ്രിയയട യപരപ എത്ര 

ആയലയ്യൊചപ്രിച്ചപ്രിട്ടുഎം അവന ഓർമ്മവനപ്രില ആയലയ്യൊചപ്രിച്ചപ്രിട്ടുഎം അവന ഓർമ്മവനപ്രില . . അവൻ അകയത മുറപ്രിയപ്രിൽ അവൻ അകയത മുറപ്രിയപ്രിൽ 

മുതശപ്രിയയട അടുയതക്കേപ ഓടപ്രി മുതശപ്രിയയട അടുയതക്കേപ ഓടപ്രി . . മുതശപ്രിയയ കുലക്കേപ്രിവപ്രിളപ്രിച്ചു മുതശപ്രിയയ കുലക്കേപ്രിവപ്രിളപ്രിച്ചു . . 

അനയ്യൊകുനപ്രില അനയ്യൊകുനപ്രില . . അവൻ വമീണ്ടുഎം വമീണ്ടുഎം വപ്രിളപ്രിച്ചു അവൻ വമീണ്ടുഎം വമീണ്ടുഎം വപ്രിളപ്രിച്ചു ..പയക്ഷപയക്ഷ

..........ഊഞയ്യൊലപ്രിടയ്യൊൻ നപ്രിർതപ്രിയപ്രിരുന മുവയ്യൊണൻമയ്യൊവപ കുറച്ചയ്യൊളുകള് ഊഞയ്യൊലപ്രിടയ്യൊൻ നപ്രിർതപ്രിയപ്രിരുന മുവയ്യൊണൻമയ്യൊവപ കുറച്ചയ്യൊളുകള് 

മുറപ്രിക്കുകയയ്യൊണപ മുറപ്രിക്കുകയയ്യൊണപ .... .... മുതശപ്രിക്കേപ  ചപ്രിതയയയ്യൊരുക്കേയ്യൊൻമുതശപ്രിക്കേപ  ചപ്രിതയയയ്യൊരുക്കേയ്യൊൻ. . 
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പക

 മരരരകന കഫടഫകട1

 ദരമത നമളകക,  പഴ കറത
  ചതത മത നമളകക,  മല വവളത

  തതരമതമതടടടര കരതമണല തതരതക-
  വരയതട നമള വപടതതവഞടത

 ദരമത നമളകക,  പഴ കറത
  ചതത മത നമളകക,  മല വവളത

  തതരമതമതടടടര കരതമണല തതരതക-
  വരയതട നമള വപടതതവഞടത

 പകയണക ഭമതകക, പഴകളക, മലകളക,
 പകതതനപകലതനന ടദകവഷമണക

 പകയണക ഭമതകക, പഴകളക, മലകളക,
 പകതതനപകലതനന ടദകവഷമണക

  മടനതക ടനടക കറതതരതകന
കടരടമഘമലകല, കരതമകചരളകള

  പകവള ടനടക വവളതതരതകന
പപ്രിച്ചപ്രിയല,   വതഷന തതന വതചത.

1   ഒരര പപരമരഖ മലയഫളകവളയഫണപ  മരരരകന കഫടഫകട.  തതരവനനപരര

ജതലയതലല  കകടകകടയതൽ    കരചപരറക എന ഗപരഫമതളല ബള.   രഫമന പളളയരലടയരക ജള. 

  കഫർതപയഫയനളയരലടയരക മകനഫയള ജനളചര. കണട   എനകവളതയളലസനട ശപരലദയനഫയള. 

        ദദർഘകഫലക തളരരവനനപരരക എസപ എക വള ഹയർ നസകണറള സസളളലഅധപയഫപകനഫയളരരനര. 

       ദസരദർശന ചഫനലളല എലപലഫരരക നചഫലപലണപ എന പരളപഫടളയരനട അവതഫരകനഫയരക

പപരവർതളചര.        ഇലപഫള നപഫതര വളദപയഫഭപയഫസ വകരപളനര കദഴളലരള വളലകഴപ ചഫനല ലമധഫവളയഫണപ.

[1]
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  മടനതക ടനടക കറതതരതകന
കടരടമഘമലകല, കരതമകചരളകള

  പകവള ടനടക വവളതതരതകന
പതചതയലകല,   വതഷന തതന വതചത.

  കടറതവനവയടനക മണത ടനടക, മണണന
 ഗനകപടലപതലയന മടദകണന

 ടപടകവവയതടലവറടനതരന ടനടക
  പറണന ടതടലറതറങനതഗത സരപണന

   മഴടയറ മറതതറങത നതലക മരണ-
 വമടര തളതയടയണപകരഹരമടയത

 ഉപകവലകലടവനടതടനടക കടല
 കണതരതനപതന ചവരപതറക

  രടസതതരതന കടതചടമടശയന വതരതക  രടസതതരതന കടതചടമടശയന വതരതക

  മടതകരടവടബടധണന മറഞ ടപകടതകള  മടതകരടവടബടധണന മറഞ ടപകടതകള

  രടസതതരതന കടതചടമടശയന വതരതക  രടസതതരതന കടതചടമടശയന വതരതക
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The magic ring

Ameena. N
                                            

  One morning,  Abin went to the sea shore with his father; “ Abin, sit there, I will 
back soon.” Abin's father sailed away in a small boat for fishing. Abin sat on the sea 
shore waiting for his father.
                                                 

                                Abin  look at blue sea. He tried to count the boats,there were 
many. He began to dig a small pit in the sand. Waves come and fill it with water. 
Hours passed. The fishing boats were coming back. He saw crows and kites flying 
close to the boats. The boats reached the shore and the fisherman filled their baskets   
Abin look at the blue sea. A small boat came riding on a big wave.

 It's my father's boat ! Abin jumped with joy. The boat came ashore. Abin ran towards
the boat. There was a big fish in the boat. Abin tried to lift the fish with both his 
hands. 

“We will take  this fish to the market .We will sell it for a good price.”  Father said 
with a broad smile.''Wait here; I'll go and get a basket,'' father said and walked away.
Abin looked at the fish. He had never seen such a large fish alive. It's silver belly 
gleamed in the sunlight. It's fins and tail were blur. It opened  it's mouth at regular 
intervals . It twisted  and turned. Abin held it tight. The fish looked helplessly at  
Abin with it's pink eyes. It was gasping for breath. 
                                                      
 Abin left sad. He walked towards the sea. A huge  wave swept  against  Abin's feet. 
Suddenly Abin let the fish in to the sea. The  fish happily glided through  the waves. 
It went down to the deep blue sea and disappeared. Father came back with a big 
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basket. “Where is the fish?” he asked. “I let it go”. “Are you crazy?” Father raised his
voice. Father was furious.

Abin  had no idea. He sat on the shore looking at the boats sailing away. He heard a 
voice from the sea. “Who is that?” Abin looked around in surprise. Abin could not 
believe his eyes.

Can a fish speak? He stood on the shore like a statue.  ''Dear boy, I'll never forget 
your kindness'', the fish said. ''Take this This is a magic ring. Rub it and what it can 
do. Use this only when you need.'' The fish came near and opened it's mouth. There 
was a beautiful ring in it's mouth. Abin took 
the ring and the fish swim back to the sea.
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 Smile please

Arathy H  8B

We all have come across this phrase ''smile improves 
your face value''. This sentence sets us thinking of 
the immense value of stretching our cheeks with 
such difficulty sideways a bit          
a rare catch in this present 
days hectic tension ridden world.
          A smile adds glow to our face and
grace to our      
personality. To express anger it is said that we
need  
more nerves white to smile only a few nerves
are put to
work with a charming smile we can do wonders.
Others are put to ease with a sweet smile and
they feel that we are closer to them.       
A more smile even without writing a words reveals affection, appreciation and at 
times, sympathy. Laughing is a  better medicine for all problems. May be because id
eases our tension helps unwind the pent up feelings and often forgets our worries   
at least for a short period. Share your smile with the world. It is a symbol of 
friendship and peace. A smile  
face gets instant welcome. Smile is a they that gifts the 
rock of everybody's heart. A smiling face can create pleasant feeling in the mind of
the on lookers. It helps the person to establish a good support and shows the 
attitude of the person and willingness to lend a helping  hand.
            Smile has its own  effect. It enlightens the atmosphere and creates envy 
in the minds of neighbours too. A special child is an asset. Smile in the mirror. Do “
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that every morning and you will start to see a big difference in your life We have ”
to put a smiling face at the time of adversities and in moments of sorrow. We can 
smile away certain em brrassing questions or situations or avoid any commitments  
by using this harmless signal.!!! So Always Smile......
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 Friends Forever

Arathy  H  8B

A friend is a most precious gift to all of us. We should always understand its 
importance and give value without having any misunderstanding . Friendship is a 
relationship where no blood relation exists. It's a limitless relation it goes forever 
without the rule of give and  take. True friendship never sees the caste,creed,religion 
and colour of person;it only sees the internal beauty.  

Many selfish people make around of the good people to make friendship with them. 
The recognition     
of true friends becomes only in bad times as true friends never left alone and bad 
friends always do opposite. Real friends always help their friends whenever they 
become in need. There is a common saying about true friendship . ''A friendship in 
need is a friend indeed '' and ''Fortune brings  friends but adversity tries them.'' The 
essence of friendship  germinates from the heart and it can be ended the day it starts 
depending on the materialistic possessions . It is to be noted true friends  are the 
actual happiness of our life. 

'Friends Forever' is a phrase that describes a close friend ship . Such friendship are 
characterised by intimacy ,trust and a sense of permanence . Friendship is something
which is purer than gold and valuable than diamond .It has got no scale to be 
measured. 

Friendship is a ship which never breakdown in any wind . It is not a 'Titanic Ship'. 
Friend ship is a relationship which cannot be measured but only be treasured. ''A 
friend is someone who knows all about you and still loves you''.
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ഒസാകപ്രിജന് എന്ന സതഷ്യത

 അലദന നഫസർ

മൂന്നന്ന് ഒസാകപ്രിജന് സപ്രിലണ്ടറപ്രിലല  അത്രയത ഒസാകപ്രിജനസാണന്ന് 

ഒരു മനുഷഷ്യന് ഒരു ദപ്രിവസത ശശ്വസപ്രിയന്ന്ക്കുന്നതന്ന്.

ഒലരണ്ണതപ്രിന്ലറ വപ്രില 700 രൂപയസാണന്ന്.

 അങ്ങലന നനസാകപ്രിയസാല് ഒരസാള് ഒരു ദപ്രിവസത  

2100 രൂപയലടെ ഒസാകപ്രിജന്  ശശ്വസപ്രിക്കുന.

അനപസാള് ഒരു വർഷത അതന്ന് 766500 രൂപയലടെ  . 

ഒരു  ആയഷന്ന്കസാലത മുഴുവനുത നമുകന്ന്  ഒസാകന്ന് സപ്രിജന് 

ഫഫ്രീയസായപ്രിതരുന്ന സൃഷസാവപ്രിനന്ന് എങ്ങലന 

നനപ്രി അർപപ്രികസാതപ്രിരപ്രിക്കുത പപ്രിയനര 
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  കശ്വപ്രിസപകശ്വപ്രിസപ

 പപ്രിയ വപ്രി 9 B

ഇനപസാഴലത റപ്രിസർവന്ന് ബസാങന്ന് ഗവർണർ?
1) ഇനഷ്യയലടെ ആദഷ്യകസാലനദശഫ്രീയമഷ്യഗത?
2) കണപ്രികസാസപ്രിദസാനത ആവപ്രിഷന്ന്കരപ്രിച്ചതസാരന്ന്?
3) ഝസാന്സപ്രിറസാണപ്രിയലടെ യഥസാർത്ഥനപലരനന്ന് ?
4) ആധുനപ്രികഇനഷ്യയലടെ  പപ്രിതസാവസാരന്ന്?
5) ബുദലന്റെ യഥസാർത്ഥനപലരനന്ന്?
6) ഏറ്റവത കൂടുതല് പഴവർഗങ്ങളുലസാദപ്രിപപ്രിക്കുന്ന ഇനഷ്യന് സതസസാനത?
7) 'ഇനഷ്യയലടെ  രതത' എന്നറപ്രിയലപടുന്ന  സതസസാനത?
8) "ആശയഗതഭഫ്രീരന്"  എന്നറപ്രിയലപടുന്ന മലയസാളകവപ്രി?
9) നകരളതപ്രിലന്റെ ആസസാനകവപ്രി?
10) പണപ്രിതനസായ കവപ്രി?
11) "നകരളവസാലന്ന്മഫ്രീകപ്രി'  എന്ന അപരനസാമതപ്രിലറപ്രിയലപട്ട കവപ്രി?
12) 'സഹഷ്യലന്റെ  മകന്'  എന്ന കവപ്രിത രചപ്രിച്ചതസാരന്ന്?
13) 'എലന്ന തപ്രിരയന്ന ഞസാന്' ആരുലടെ കഷ്യതപ്രി?
14) കുമസാരനസാശസാലന്റെ  ജന്മനസാടെന്ന്
15) എസന്ന്.എന്.ഡപ്രി.പപ്രി നയസാഗതപ്രിലന്റെ ആദഷ്യ ജനറല് ലസക്രട്ടറപ്രി ആയ മലയസാള 

കവപ്രി?
16) ആരനമ്മേ ഗസാനപ്രി എന്ന കവപ്രിത രചപ്രിച്ചതസാരന്ന്?
17) നകരള കലസാമണന്ന്ഢലത സസാപപ്രിച്ചതസാരന്ന്?
18) നപവപ്രിഷബസാധനയറ്റന്ന് മരപ്രിച്ച മലയസാള കവപ്രി?
19) തകഴപ്രിയലടെ ഏറ്റവത ബൃഹതസായ നനസാവല്?
20) ബഷഫ്രീറപ്രിലന്റെ പഥമ നനസാവല്?
21) നബസാട്ടപകടെതപ്രില് മരപ്രിച്ച മലയസാള കവപ്രി?
22) മലയസാളഭസാഷയപ്രിലല പഥമ യദ നനസാവല്?
23) ട്ര  ഞന്ന് എന്ന നനസാവല് രചപ്രിച്ചതസാരന്ന്?
24) മരണസർട്ടപ്രിഫപ്രികറ്റന്ന് എന്ന നനസാവല് രചപ്രിച്ചതസാരന്ന്?
25) മലയസാളതപ്രിലല ആദഷ്യകസാല മൂന്നന്ന് നനസാവലുകളുത സഫ്രീനസാമങ്ങളസാണന്ന് 

ഏലതല്ലസാത?
26) ഉമ്മേസാച്ചു ആരുലടെ നനസാവലസാണന്ന്?
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27) മഞന്ന് എന്ന നനസാവലപ്രിലല പധസാന കഥസാപസാത്രത?
28) ലപണ്ണുങ്ങളുലടെ ബുദപ്രി എന്ന നനസാവലപ്രിന്റെ മലറ്റസാരു നപരന്ന്?
29) ഏറ്റവത കൂടുതല് അവസാർഡുകള് നനടെപ്രിയപ്രിട്ടുള മലയസാള നനസാവല്?

             
                              ഉതരങ്ങള്

1)   ശകപ്രികസാനന്ന് ദസാസന്ന്   ശകപ്രികസാനന്ന് ദസാസന്ന്   
2)   സപ്രിതഹതസപ്രിതഹത
3) ഐസകന്ന് നന്യൂട്ടണഐസകന്ന് നന്യൂട്ടണ
4) റസാണപ്രി ലകമപ്രിഭസായന്ന്റസാണപ്രി ലകമപ്രിഭസായന്ന്
5) രസാജസാറസാത നമസാഹന് നറസായന്ന്രസാജസാറസാത നമസാഹന് നറസായന്ന്
6) സപ്രിദസാർഥന്സപ്രിദസാർഥന്
7) ഹപ്രിമസാചല് പനദശന്ന്ഹപ്രിമസാചല് പനദശന്ന്
8) മണപ്രിപ്പൂർമണപ്രിപ്പൂർ
9) കുമസാരനസാശസാന്കുമസാരനസാശസാന്
10) വളനതസാള്വളനതസാള്
11) ഉള്ളൂർഉള്ളൂർ
12) വളനതസാള്വളനതസാള്
13) വവനലസാപപ്രിളപ്രി ശഫ്രീധരനമനനസാന്വവനലസാപപ്രിളപ്രി ശഫ്രീധരനമനനസാന്
14) പപ്രിപപ്രി..കുഞപ്രിരസാമന് നസായർകുഞപ്രിരസാമന് നസായർ
15) കസായപ്രികരകസായപ്രികര
16) കുമസാരനസാശസാന്കുമസാരനസാശസാന്
17) ലവണ്ണപ്രിക്കുളത നഗസാപസാലക്കുറുപന്ന്ലവണ്ണപ്രിക്കുളത നഗസാപസാലക്കുറുപന്ന്
18) വളനതസാള്വളനതസാള്
19) കുഞ്ചന് നമഷ്യസാർകുഞ്ചന് നമഷ്യസാർ
20) കയർകയർ
21) നപമനലഖനതനപമനലഖനത
22) കുമസാരനസാശസാന്കുമസാരനസാശസാന്
23) ട്രഞ്ചന്ന്ട്രഞ്ചന്ന്
24) ഏകലവഷ്യന്ഏകലവഷ്യന്
25) ആനനന്ന്ആനനന്ന്
26) കുനലതകുനലത,,ഇന്ദുനലഖഇന്ദുനലഖ,,ശസാരദശസാരദ
27) പപ്രിപപ്രി..സപ്രി കുട്ടപ്രികൃഷ്ണന്സപ്രി കുട്ടപ്രികൃഷ്ണന്((ഉറൂബന്ന്ഉറൂബന്ന്))
28) വപ്രിമലവപ്രിമല
29) പസാത്തുമ്മേയലടെ ആടെന്ന്പസാത്തുമ്മേയലടെ ആടെന്ന്

30) അഗപ്രിസസാകപ്രിഅഗപ്രിസസാകപ്രി..
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             പുഞ്ചപ്രിരപ്രി 

                                  പവമീണ പപ്രി

പുലരുയമയ്യൊള് അമ്മതൻ നപ്രിറവള ചപ്രിരപ്രി കയ്യൊണയ്യൊൻ 

ഇന ഞയ്യൊയനയറ യകയ്യൊതപ്രിച്ചുയപയ്യൊയപ്രി 

കരയയമയ്യൊള് അമ്മതൻ യസ്നേഹതപ്രിൻ വപ്രിളപ്രി യകള്ക്കേയ്യൊൻ 

ഇനഎം ഞയ്യൊയനയറ യകയ്യൊതപ്രിച്ചുയപയ്യൊയപ്രി 

ഞയ്യൊയനയ്യൊന കരയയമയ്യൊള് അമ്മതൻ ലയ്യൊളന

എനപ്രിൽ നപ്രിറയന യവളകളപ്രിൽ 

അറപ്രിയന ഞയ്യൊയനൻയറ അമ്മതൻ യവദന

എൻ കണമീയരയ്യൊരുമയ്യൊത്ര നപ്രിനയപയ്യൊയക 

അമ്മതൻ ഗദപഗദ വയ്യൊക്കുകള് യകള്യക്കേ ഞയ്യൊൻ 

യവദന യകയ്യൊണപ കരഞപ്രിടുയമയ്യൊള് 

എയന പുണരുന അമ്മതൻ പകകളയ്യൊൽ 

എൻ യനയ്യൊവപ എയങ്ങയ്യൊ മറഞ്ഞുയപയ്യൊയപ്രി 

പപ്രിയനയഎം ഏയറനയ്യൊള് വനയപയ്യൊയപ്രി 

എനത്മസനപഗമീത തയ്യൊളങ്ങളപ്രിൽ

ഞയ്യൊനപ്രിനയമയ്യൊർക്കേയയ്യൊണമ്മതൻ പുഞപ്രിരപ്രി

എയന പുണരുന യവള കയ്യൊതപ 
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